
 

 

 

 

Inmelden ronden voor luisteramateurs kan via E-mail te sturen naar : Matthe  pd1ajz@veron.nl   of 

naar het adres van  Wim  pa3wt@veron.nl De zendamateurs kunnen inmelden via de repeater, op 

145.625MHz en denk daarbij aan de 88,5Hz CTCSS Tone. 

Heb jezelf info of iets anders wat leuk is om te vermelden , stuur dit dan naar Wim PA3WT ook dit 

via het bekende E-mail adres  pa3wt@veron.nl  Wel rekening houden dat het maandag voor de 

ronde binnen is . en dan het liefst voor 16:00 uur loc tijd. Is het er dan niet schuift je melding of 

stukje op naar de week erop. Alvast bedankt voor de medewerking. 

 

Hallo en een goede avond bij ronde 168 

 van 9 Mei  

 

 

Ik ga eerst beginnen met de aangeboden artikelen die binnen zijn gekomen via de mail ; 

Deze week  1 Artikel(en) ontvangen via de mail. 

 

  

mailto:pd1ajz@veron.nl
mailto:pa3wt@veron.nl
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Van Om Henk PA5HE 

Link naar de bouwbeschrijving van de vossejacht ontvanger 

http://www.hvde.nl/electronica/rx/vos_rx/vos_rx_nl.shtm 

73 Henk PA5HE 

  

http://www.hvde.nl/electronica/rx/vos_rx/vos_rx_nl.shtm


 

 

 

Mills on the Air 2018  

In het weekend van 12 en 13 mei is er weer een hoop activiteit rond de molens en gemalen. 

Niet alleen in Nederland maar ook in België, Duitsland, Verenigd Koninkrijk, Zweden en zelfs 

buiten Europa. Vorig jaar uit de Verenigde Staten en Australië. De naam Internationale 

Molendagen is dus niet overdreven. 

Inmiddels hebben zich al weer molens aangemeld voor deelname, maar als u bent 

geïnteresseerd, zelf eens deel te nemen aan deze activiteit en u woont in de buurt van een molen, 

ga dan eens praten met de molenaar en de eigenaars van de molen en vraag of u in of bij de 

molen aan dit gebeuren mag deelnemen. 

Voor verdere informatie verwijzen we naar www.pd6mill.com. 

Namens de organisators, 

PB7Z, Bernard en PD5JFK, Jelle 

 

Ledenaantal VERON omhoog; 100 nieuwe leden erbij  

Vanaf 1 januari 2018 tot vandaag is het 

ledenaantal bij de VERON met 100 gestegen. Reden van deze stijging is voornamelijk 

toe te schrijven aan het efficiënter gebruik van het internet. 

Uitstraling van een landelijke vereniging 

Het doorvoeren van de huisstijl naar de afdeling-websites geeft de VERON een landelijke 

uitstraling. VERON afdelingen zijn hierdoor beter herkenbaar als deel van de Vereniging voor 

Experimenteel Radio Onderzoek in Nederland. Op dit moment wordt nagedacht hoe 

gecombineerde VERON-VRZA afdelingen hierin te betrekken. Vooral hoe ook zij kunnen 

meeprofiteren zonder afbreuk te doen aan het gezamenlijke karakter van de afdeling. Ook op 

dit vlak werken VERON en VRZA in goede harmonie samen. Het VRZA Hoofdbestuur heeft 

dan ook aangegeven de beslissing over een gezamenlijke website aan de desbetreffende 

VRZA afdelingen over te laten. 

Training webredacteuren van de afdeling 

Om de VERON en haar afdelingen nog zichtbaarder te maken op het internet wordt er 

gewerkt aan een eigen training. Deze training zal na de zomer worden gehouden en niet alleen 

de techniek maar zal ook de SEO (zoekmachine optimalisatie) van Google bevatten. Met 

extra aandacht waar een goed artikel aan moet voldoen, bijvoorbeeld de opbouw. Op deze 

manier versterken afdelingen-websites en hoofdwebsite elkaar nog meer. De zichtbaarheid 

van de radiozendamateur wordt daarmee vergroot. 

https://www.hamnieuws.nl/mills-on-the-air-2018/
http://www.pd6mill.com/
https://www.veron.nl/nieuws/ledenaantal-veron-omhoog/
https://www.veron.nl/wp-content/uploads/2018/05/Klikgrafiek-1.png


 

 

 

Web en sociale media redactie kan versterking gebruiken 

De VERON maakt actief gebruik van sociale media om VERON evenementen onder de 

aandacht te brengen. Hierdoor kan de web- en sociale media redactie wel wat versterking 

gebruiken. Er is vooral behoeft een doeners, geen praters. Sociale media redacteuren 

promoten VERON evenementen en/of artikelen zowel landelijk organisatie als van de 

afdelingen. 

Word lid van de VERON, hoe groter de vereniging hoe meer invloed 

VERON vertegenwoordigt de zendamateur bij landelijke overheid (Agentschap Telecom) en 

internationaal via het lidmaatschap van de IARU. Inmiddels is er een lobby opgestart om een 

aantal onderwerpen op de agenda van de World Radio Conference 2019 te krijgen. Hoe groter 

de VERON is hoe meer de vereniging kan doen voor de Nederlandse radioamateur. 

Word daarom lid van de VERON en gebruik ons online inschrijfformulier. 

 

 

Bliksem geeft vaak gedonder  

 

 

Bliksem velt vrijstaande boom 

Bij Frans van Loon (PA3CAZ) trok ‘s-nachts een flinke onweersbui over:… 

Tussen de vele bliksem door waren er ook enkele hele harde klappen te horen. Ik dacht, die 

zijn ergens ingeslagen. De volgende ochtend melde de lokale radio waar het noodlot had 

toegeslagen; een boom in de buurt had de volle mep opgevangen. 

Later die dag heb ik mijn camera gepakt en ben naar de bewuste plek toe gegaan. Daar heb ik 

zelf onder andere bijgevoegde foto gemaakt. Overpeinzing bij dit verhaal: wat zou 

het resultaat zijn geweest als dit een antenne was in plaats van een vrijstaande boom? 

Daar heeft Frans wel een goed punt. Naast de algemeen bekende gevaren van blikseminslag 

loopt de radioamateur extra risico. Niet alleen kan een antenne door een onweersbui per 

ongeluk voor bliksemafleider worden aangezien. Ook kan de gevoelige radio apparatuur in de 

shack door een nabije inslag zwaar beschadigen. Immers, zo’n inslag induceert flinke 

spanningen en stromen in omliggende geleiders. Denk daarbij niet alleen aan eigen 

https://www.itu.int/en/ITU-R/conferences/wrc/Pages/default.aspx
https://www.veron.nl/lid-worden/
https://www.veron.nl/nieuws/bliksem-geeft-vaak-gedonder/
https://www.veron.nl/wp-content/uploads/2018/05/S8001392.jpg


 

 

 

antennekabels, maar ook aan telefoonkabels en de leidingen van de kabel TV die ingegraven 

liggen. Via de meterkast kan er zo flink wat ellende het huis binnen dringen. 

Even wat kengetallen. Een blikseminslag duurt ongeveer 0,2 seconden. Daaraan vooraf kan 

het potentiaal oplopen tot enige honderden mega Volt. Metingen leren dat stromen tijdens de 

ontlading tussen de 5 en 20 kilo Ampère gebruikelijk zijn. Maar 30 kA is nog geen 

uitzondering te noemen. Tijdens de Apollo 15 lancering werd bij een directe inslag 100 kA 

gemeten. Uit verschillende bronnen blijkt dat meer dan 200 kA ook haalbaar is met de 

vonkenzender van moeder natuur. 

Gelukkig kun je als zendamateur het een en ander doen om schade te voorkomen of te 

beperken. Maak eens een beginnetje met het lezen van de volgende bronnen:… 

 ARRL – Bliksembeveiliging 
 ARRL – Aarding 
 QST – Bliksembeveiliging voor de radio amateur 
 RSGB – Aarding en de radio amateur 
 W0MJH – Aarding van een shack tegen blikseminslag 
 W5BWC – Amateur radio aarding en bliksem beveiliging 

 

 

 

 

 

 

  

http://www.arrl.org/lightning-protection
http://www.arrl.org/grounding
http://www.arrl.org/files/file/QST/This%20Month%20in%20QST/June2017/Chusid-Morgan.pdf
http://rsgb.org/main/files/2012/11/UK-Earthing-Systems-And-RF-Earthing_Rev1.3a-.pdf
http://www.w0tlm.com/main/wp-content/uploads/2012/01/Ham_Station_Grounding_for_LIghtning_Protection_v3-2.pdf
https://www.bwcelectronics.com/articles/WP30A190.pdf


 

 

 

   

 
     

    Afdelingsbijeenkomst: elke 3de Dinsdag van de maand vanaf  20.00 uur in Cultureel 

    Centrum de GEERHOEK (links achter de Rabobank), Kloosterstraat 19b Wouw.  Tel: 

0165-304042 

    Info A51: www.a51.veron.nl 

  Info Radio ronde: www.a51.veron.nl/activiteiten-2/radioronde/ 

    Info PI4BOZ is te vinden op: www.a51.veron.nl/activiteiten-2/activiteit-

2/ 

                                                       

                                              

16 januari: Huishoudelijke vergadering (alleen toegangkelijk voor 
VERONLEDEN) 
20 februari:Jaarlijkse Verkoping van spullen tegen amateur prijzen. 
20 maart:  Signalen- / meetavond  PA5HE & PE1GIJ & PD1AJZ ?? 

17 april: Lezing  PAøSSB Jan Ottens 

21 april: verenigingsraad ( VR ) 

15 mei:Solderen/Meetavond vossejacht  
2/3 juni:Velddag ?? 
19 juni: Soldeeravond/Meetavond vossejacht 
JULI:VAKANTIE 
21 augustus: tips antenne vossejacht  en onderling QSO 
1/2 september: velddag  Sjef (NL13808), Gerben (PD1GWF), 
Jan (PD3JAG) en Matthé (PD1AJZ) 
15 september: Bergen Op Zicht 12:00 tot 17:00 uur 
18 september:   vakantie technisch natafelen 
16 oktober:  Lezing? 
20 november: Lezing Ronald? PE3EWP 
18 december:   Eindejaarbijeenkomst VERON A51 
  

http://www.a51.veron.nl/


 

 

 

 

Gezocht en Te Koop 

Jan Pd3jag 

Ik heb in de aanbieding 

Wouxon 2/4 mtr  en Midland 2/70 cm porto’s incl. lader, vaste prijs 100 euro Samen. 

Dus heb je het er niet voor over NIET REAGEREN.Bij interesse mail naar Jan Govers  

pd3jag@zeelandnet.nl 

 

mailto:pd3jag@zeelandnet.nl


 

 

 

Afdelings Contest 

 
 
Hierbij het overzicht van de behaalde resultaten van de afdeling Bergen op 
Zoom in de VERON Contest Competitie over de afgelopen week en het totaal 
aantal behaalde punten dit seizoen. 
Mocht er in dit overzicht Uw opgave ontbreken, dan zijn de gegevens nog niet 
via de website https://competitiemanager.veron.nl ontvangen. 
Tevens is er een overzicht van de contesten voor de komende 14 dagen 
opgenomen. Veel QSO's toegewenst in de komende contesten ! 
 
Resultaat afdeling Bergen op Zoom: 
---------------------------------- 
PA3DBS    Wednesday Mini-contest           53 QSO's en     2 Pnt. 
PA3DBS    ARI International DX Contest    160 QSO's en     5 Pnt. 
PA3DBS    OK1WC memorial contest           28 QSO's en     1 Pnt. 
PD9MK     VRZA 50 MHz an UJp               26 QSO's en     1 Pnt. 
                              ----------------------------------- 
                              Week        267 QSO's en     9 Pnt. 
                              ----------------------------------- 
                              Totaal    10695 QSO's en   339 Pnt. 
                             ==================================== 
 
 
De belangrijkste contesten de komende 14 dagen: 
----------------------------------------------- 
  CW-Ops mini contest CWT-1300       CW     10 May 13:00-13:59 UTC 
  Wednesday Mini-contest             CW     10 May 17:00-18:59 UTC 
  CW-Ops mini contest CWT-1900       CW     10 May 19:00-19:59 UTC 
  DL DIG QSO Party 144/432 MHz       DIGI   12 May 13:00-16:00 UTC 
  Alessandro Volta RTTY Contest      RTTY   12/13 May 12:00-11:59 UTC 
  CQ-M International DX Contest      CW/SSB 12/13 May 12:00-11:59 UTC 
  WAB 7 Mhz Phone                    SSB    13 May 10:00-13:59 UTC 
  RSGB 70 MHz contest                CW     13 May 09:00-12:00 UTC 
  Belgian Mill Award Contest         SSB    13 May 06:00-10:00 UTC 
  OK1WC memorial contest             CW/SSB 14 May 16:30-17:29 UTC 
  DAC 1296 MHz                       CW/SSB 15 May 17:00-21:00 UTC 
  RSGB 1296/2320 MHz                 CW/SSB 15 May 19:00-21:30 UTC 
  MARAC Contest                      SSB    15 May 18:00-19:29 UTC 
  RSGB 80m Club Championship         DIGI   16 May 19:00-20:29 UTC 
  CW-Ops mini contest CWT-1300       CW     16 May 13:00-13:59 UTC 
  Wednesday Mini-contest             CW     16 May 17:00-18:59 UTC 
  CW-Ops mini contest CWT-1900       CW     16 May 19:00-19:59 UTC 
  CW-Ops mini contest CWT-0300       CW     17 May 03:00-03:59 UTC 
  Portuguese Navy Day contest        CW/SSB 18/20 May 09:00-17:59 UTC 
  RSGB 144 MHz May contest           CW/SSB 19/20 May 14:00-14:00 UTC 
  UN DX Contest                      CW/SSB 19 May 06:00-20:59 UTC 
  Aegean RTTY Contest                RTTY   19/20 May 12:00-11:59 UTC 
  EU PSK DX Contest                  PSK63  19/20 May 12:00-11:59 UTC 
  King of Spain Contest              CW     19/20 May 12:00-11:59 UTC 
  Baltic Contest                     CW/SSB 19/20 May 21:00-01:59 UTC 
  DARC Hessen Contest 432 MHz        CW/SSB 19 May 12:00-14:00 UTC 
  DARC Hessen Contest 144 MHz        CW/SSB 19 May 14:00-17:00 UTC 
  OK 144 MHz and Up                  CW/SSB 20 May 08:00-11:00 UTC 
  DARC Hessen Contest 80 mtr         CW/SSB 20 May 06:00-07:59 UTC 

https://competitiemanager.veron.nl/


 

 

 

  DARC Hessen Contest 40 mtr         CW/SSB 20 May 08:00-09:59 UTC 
  REF contest 144 Mhz and Up         CW/SSB 20 May 05:00-10:00 UTC 
  RSGB 144 MHz Backpackers           CW/SSB 20 May 11:00-15:00 UTC 
  OK1WC memorial contest             CW/SSB 21 May 16:30-17:29 UTC 
  DAC 2320 MHz                       CW/SSB 22 May 17:00-21:00 UTC 
  CW-Ops mini contest CWT-1300       CW     24 May 13:00-13:59 UTC 
  Wednesday Mini-contest             CW     23 May 17:00-18:59 UTC 
  CW-Ops mini contest CWT-1900       CW     23 May 19:00-19:59 UTC 
 
 
Mochten er volgens U in dit overzicht contesten ontbreken, dan horen we dat 
graag van U ! (email naar afdelingscontest@veron.nl). 
Nadere info over deze en andere contesten kunt U vinden op: 
  PG7V Contest Calendar: http://www.contestkalender.nl/ 
  WA7BNM Contest Calendar: http://www.hornucopia.com/contestcal/ 
  SM3CER Contest Service : http://www.sk3bg.se/contest/ 
  VERON  Contest Service : https://www.veron.nl/  
 
73 es gd contesting. 
Manager Afdelingscompetitie  
 

Manager Afdelingscompetitie 

  

mailto:afdelingscontest@veron.nl
http://www.contestkalender.nl/
http://www.hornucopia.com/contestcal/
http://www.sk3bg.se/contest/
https://www.veron.nl/


 

 

 

Inmelders 

Luisteramateur: 
 
Xander 
 
Radioamateurs: 
 
PA3B 
PAøRPA 
PD1JHH* 
PD1MAP* 
PD3JAG* 
PD1MVL 
ON7MOR* 
PA9AD* 
PA3GAG 
PD5DMT 
PE1GIJ* 
PA5KM* 
ON3TNT 
PH3V Echolink 
PA3DWF 
PE1PPY 

 

LET OP:  Inmelden voor luisteramateurs via mail: pa3wt@veron.nl of  bij  

pd1ajz@veron.nl 

Zendamateurs  inmelden via de repeater PI3BOZ of Echolink , niet via 
ander medium. 

Berichten voor de Ronde  . 
Zorg dat deze binnen zijn op de maandag voor de Ronde en dan voor 

16:00uur.  Zoniet schuift het door naar de ronde erna. 
 

 

Bedankt voor jullie aanwezigheid en tot volgende 

week 73’   Wim PA3WT / Matthé PD1AJZ 

mailto:pa3wt@veron.nl
mailto:pd1ajz@veron.nl


 

 

 

  



 

 

 

 

Maandelijkse bijeenkomst 

. 
De eerst volgende bijeenkomst is op 

 

15 mei:Solderen vossejacht/e-qsl paff 

 
. 

 

 

http://www.degeerhoek.nl/

